
 

Akvaplanēšana (ūdens ķīlis). 

 

Lietus turpina līt un pastiprinās. Mānīgi slidenā dubļu un eļļas plēve beidzot 

noskalota no asfalta ar ūdens plūsmu, un ātrumu tagad varētu palielināt. 

Bet par cik tad var kustības ātrumu palielināt? Vai pastāv kāds ierobežojums? 

Jā, limits ir, un to tūlīt pastāstīšu. Gribu brīdināt. Tikai nedaudzi, kuri izmēģinājuši 

šo limitu praksē, spējuši izvairīties no negadījumiem. 

Vai jums ir zināms tāds vārds kā „akvaplanēšana”, un, ko tas nozīmē? 

Domāju, ka vairums to nezina. Taču to vajadzētu zināt ikvienam. 

Tātad debess bezdibeņi pilnībā atvērušies, un ceļš tiek noliets ar spēcīgu un lielu 

ūdens plūsmu. No automobiļu, kuras traucās pa šo ūdens nolieto ceļu, apakšas uz 

visām pusēm šķīst šļakatas, tai skaitā arī uz ietvēm. 

Taču varbūt viss ir nedaudz sarežģītāk? Un bezrūpīgais auto vadītājs, kurš tikko 

nošķieda gājējus, drīz tiks sodīts? 

Sākumā nedaudz sīkāk aplūkosim to, uz kuru pusi un kāpēc tiek izšķiesta uz ceļa 

braucamās daļas esošā ūdens kārta. 

Automobiļa riteņi, griežot uz ceļa esošo ūdens slāni, to izšķiež gan pa labi un 

kreisi, gan uz priekšu un atpakaļ, gan uz augšu. Bet par to nedaudz vēlāk. 

 
(Baumaņa un Rīgas ielas krustojums Valmierā pēc lietusgāzes) 



 

Pa labi un pa kreisi — tas ir skaidrs, auto ritenis izšķiež ūdeni. Atpakaļ — tas arī 

zināms, ne bez iemesla automobiļiem uzstāda dubļu aizsargus. 

(zīm. Nr1) 

Šis ir ūdens „ķīlis”, kuru ritenis nepārtraukti stumj pirms sevis. Diemžēl šāds 

„ķīlis” ir vienmēr un visur. Ja nav nokrišņu, tad tas ir gaisa „ķīlis”, smiltīs tas ir 

smilšu „ķīlis”, ziemā — sniega „ķīlis”. Ritenis to stumj uz priekšu, bet tas, protams, 

pretojās. 

Starp citu, runājot par ziemas ceļiem un ceļiem bez seguma. Braucot pa sniegu, 

smiltīm vai bezseguma ceļiem, „ķīlis” pirms riteņa kļūst par ievērojami taustāmu 

faktoru. Riteņa kustības pretestības spēki ievērojami palielinās, un, ja spiediens uz šo 

„ķīli” tiek samazināts, tad šie pretestības spēki vienkārši apturēs automašīnu. Un tad 

jau nāksies saskarties ar sāpīgu procesu, lai atjaunotu automobiļa kustību. „Ķīlis” rada 

pretestību, riteņi buksē, pasažieri, atspiedušies pret bagāžas nodalījuma vāku, 

cenšoties pastumt auto, pakrītot lamājas. Pazīstams modelis tiem, kuri riskējuši agrā 

pavasarī izbraukt uz attālu lauku māju vai vasarnīcu. 

Vai domājat, ka ir iespējams pa apvidus ceļu vai smilšainu kāpu ceļu sasniegt 

galamērķi labā noskaņojumā un tīrās drēbēs? 

Protams, tas ir iespējams! Tikai, lai to veiktu, nepieciešams piebraukt tuvāk grūti 

izbraucamā ceļa gabalam, izkāpt no mašīnas, novērtēt šī posma stāvokli un tā garumu, 

kā arī noteikt optimālo kustības trajektoriju. Pēc tam vajadzētu pabraukt atpakaļgaitā 

tik tālu, lai līdz grūti izbraucamā posma sākumam spētu attīstīt nepieciešamo ātrumu. 

Un, attīstot vajadzīgo ātrumu un ieslēdzot šim ātrumam nepieciešamo pārnesumu un 

ieturot iedomāto trajektoriju, ir iespējams pārvarēt grūti izbraucamo posmu. 

Veicot šo posmu, ātrumu, pārnesumu un trajektoriju mainīt nedrīkst! Posms jāveic 

„vienā elpas vilcienā”! Šis nosacījums liek aizdomāties par attiecīga pārnesuma izvēli. 

Pie salīdzinoši liela kustības ātruma ieteicams zemāks pārnesums. 

Ja tiks izmainīts pastāvīgs un vienmērīgs spiediens uz šo „ķīli”, kuru ritenis stumj 

sev pa priekšu, tad šis „ķīlis” un zemais riteņu saķeres koeficients ar ceļu noteikti 

veicinās automašīnas apstāšanos. Tas var notikt: 



 

1. strauji nospiežot (vai atlaižot) gāzes pedāli (velkošie/dzenošie riteņi sāks 

„izbuksēt”, vilce tiem ievērojami samazināsies); 

2. pārslēdzot pārnesumus (pārslēgšanas momentā vilce uz vadošiem riteņiem 

zūd, un kinētiskās enerģijas rezerve krasi samazinās); 

3. pārlieku lielā leņķī sagriežot stūri (aizmugurējie riteņi novirzīsies pa 

citādāku trajektoriju nekā priekšējie, rites pretestība palielināsies). 

Bet, kas notiks tālāk ir jau zināms — automašīna stāv, riteņi buksē, pasažieri 

cenšas to stumt, un noskaņojums nedēļas nogalei ir uz kritiskās robežas! 

Atceries! Nedrīkst mainīt ne ātrumu, ne pārnesumu, ne trajektoriju, ja gribam 

pārvarēt īpaši nelabvēlīgus (sniegotus, smilšainus, sevišķi dubļainus, utt) ceļa 

posmus. 

Tagad atpakaļ pie ūdens „ķīļa”. 

Riteņi to stumj uz priekšu, bet tas šķīst uz visām pusēm un pretojās. Taču 

pretošanās notiek līdz zināmam brīdim, un tad notiek negaidītais. 

Ja atmiņā nav palicis neviens neveiksmīgs lēciens ūdenī, kad ar vēderu nācās 

atsisties pret ūdens virsmu, tad atliek ielaist vannā ūdeni un ar plaukstu uzsist pa to. 

Plaukšķināt gan nevajadzētu sevišķi stipri, jo, kurš gan pēc tam slēgs pārnesumus un 

grozīs stūri ar sapampušu roku. Domāju, ka vairumam jau skaidrs par ko runa. Jā, 

parasts ūdens, kas tek cauri sietam, var būt ļoti ciets. 

Pie zināma kustības ātruma un pie noteiktas ūdens kārtas uz braucamās daļas — 

automobiļa riteņi nedaudz uzbrauc uz šī ūdens „ķīļa”, kas kļuvis par „cieta materiāla 

ķīli”. 

(zīm.Nr2) 



 

Tālākais jau pavisam nepatīkams. Automašīna pārvēršas par laivu, kas „peld” viļņu 

viļņiem. „Peldēšanas” virziens atkarīgs no tā, kurā virzienā tika vērsti kustības inerces 

spēki, brīdī, kad sākās „peldēšana”. Tas atkarīgs no ceļa slīpuma šai vietā, kā arī no 

stipra vēja brāzmām „peldēšanas” sākumā. Šajos gadījumos automašīna nekādi 

nereaģē uz vadītāja vēlmēm braukt pa ceļa braucamo daļu, piemēram, ceļam ir līkums 

pa labi, bet automašīna turpina „peldēt” taisni. 

„Nu, tās ir tikai pasakas!?” — tā var pateikt maz pieredzējis vadītājs. Taču 

pieredzējis vadītājs noteikti atcerēsies kādu momentu no iepriekš minētās situācijas. 

Vēlos nedaudz nomierināt. Simtprocentīga akvaplanēšana (ūdens „ķīlis”) rodas 

tikai pie vairāku nelabvēlīgu apstākļu sakritības: 

1. ievērojams ūdens slāņa biezums uz brauktuves (vairāk par 1cm, kas 

raksturīgs vasaras lietusgāzēm); 

2. nepamatoti liels kustības ātrums (parasti vairāk par 90km/h); 

3. spēcīgs sānu vējš; 

4. stipri nodilis riepu protektors. 

Ir skaidrs, ka ne katru dienu iespējama iepriekš minēto apstākļu vienlaicīga 

sakritība. Tomēr vadītāji ne reti izjūt pilnīgu vai daļēju automobiļa vadāmības 

zudumu arī pie mazāku nelabvēlīgu apstākļu sakritības. Tāpēc nevajadzētu sevi 

mierināt ar domu, ka tāda akvaplanēšana notiek reti. 

Iesācējiem, kuri tikai nesen sākuši patstāvīgi vadīt savu auto, stipra lietus laikā 

ieteicams apstāties un nogaidīt kamēr lielākais ūdens daudzums aizplūst no ceļa 

braucamās daļas. Vairāk pieredzējušiem iesācējiem, kas jau nobraukuši savus pirmos 

tūkstoš kilometrus, šādu ieteikumu veltīgi dot, viņu to ignorēs. Līdz ar to, atliek tikai 

viņiem novēlēt ieturēt saprātīgu kustības ātrumu, un neaizmirst par to, ka šāds ūdens 

„ķīlis” eksistē vienmēr. 

Bet, ko darīt, ja tomēr neesat paklausījis padomiem, un ir izdevies nokļūt 

akvaplanēšana? Pirmkārt, kā jau jebkurā sarežģītā situācijā, nevajadzētu ļauties 

panikai. Otrkārt, vajadzētu pacensties samazināt kustības ātrumu. Tad automobilis ar 

savu masu izspiedīs ūdens slāni un riteņiem radīsies saķere ar ceļa segumu. 

Nekādā gadījumā kustības ātrumu nevajag mazināt izmantojot bremžu sistēmu! 

Visticamāk kāds no riteņiem būs tuvāk saķerei ar ceļa segumu. Ja kādam no riteņiem 

sāksies aktīva saķere ar segumu, bet pārējie trīs turpinās „peldēt”, tad sānslīde ir 

garantēta, un līdz apgāšanās iespējamībai tikai solis. Vienīgā iespēja šādos apstākļos 

mazināt kustības ātrumu — laidena bremzēšana ar dzinēju! Un, ja godīgi, tad 

negaidiet no šādas ātruma samazināšanas sevišķus rezultātus. Jo saķeres koeficients 

starp ūdens virsmu un automobiļa riteni ir gandrīz nulle. Piemērojot bremzēšanu ar 

dzinēju mēs tikai palīdzam nostrādāt aerodinamikas likumiem. Jo, ja jau auto „peld” 

pa ūdens virsmu, tad peldēšanas ātrums mazinās tikai pateicoties vēja pretestībai. 

Tikai tad automašīna var izspiest ūdens slāni ar visiem četriem riteņiem. 



 

Nedaudz par darbībām ar stūri. Diemžēl „peldot” automašīna absolūti neklausa 

stūres rata kustībām. Ja sniegā vai smiltīs vēl kaut kā var „aizķerties”, tad aiz ūdens 

aizķerties neizdosies. Akvaplanēšanā ūdens demonstrē visas savas īpašības 

vienlaicīgi, tāpēc priekšējo riteņu stāvoklis praktiski neietekmē „peldēšanas” virzienu 

līdz pat akvaplanēšanas beigām. 

Starp citu, akvaplanēšanas beigām ir jāpagūst sagatavoties. Kad automašīna 

beidzot saskarsies ar ceļa segumu, tā savu kustību turpinās tajā virzienā, kurā būs 

vērsti tās priekšējie riteņi. 

Un tagad nedaudz apkoposim visu iepriekš rakstīto: 

1. Nelabvēlīgu apstākļu sakritības rezultātā uz ceļa ar pietiekami biezu 

(vairāk par 1cm) ūdens kārtu uz braucamās daļas, var sākties 

akvaplanēšana. Automašīna uzbrauc uz ūdens „ķīļa” un kļūst gandrīz 

nevadāma. 

2. Lai pārtrauktu akvaplanēšanu, ir nepieciešams samazināt kustības ātrumu, 

pielietojot vienmērīgu bremzēšanu ar dzinēja palīdzību. 

3. Akvaplanēšanas laikā, un it īpaši tās beigu posmā, priekšējiem riteņiem 

jābūt vērstiem braukšanas trajektorijas turpināšanas virzienā. 


